ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
v měsíci květnu jsme oslavili 64. výročí osvobození naší
vlasti od fašismu. Konala se také tradiční Koburská pouť,
kdo se dostavil, mohl ochutnat nejen vynikající „koburské“ koláče, ale také víno a další lahodné nápoje. Paní
hospodská s panem Mertou zorganizovali sraz motorkářů
a na hřišti TJ Sokol se konal turnaj ve volejbale.
Děti ze Základní školy Jindřicha Pravečka s panem
učitelem Mgr. Formánkem v rámci úklidu bývalé skládky
v Koburku nasbírali jeden traktorový vůz odpadků různého druhu, včetně nebezpečného odpadu. Ve sběru budou
asi pokračovat, neboť, dle jejich vyjádření, budou mít
ještě hodně práce, než se jim podaří koburskou skládku
uklidit. Za jejich práci, kterou vykonali v sobotu a navíc
dobrovolně, jim osobně poděkoval starosta obce. Oproti
řádění vandalů, kteří zničili zastávku na Haldě, vytrhali
značky, dopisní schránky, poškodili tenisový kurt a počátkem měsíce května rovněž poškodili zastávku naproti faře
(vykopnutý nosný pilíř, který podpírá střechu), je to určitě
počin, který si naopak zaslouží pochvalu.
Prosíme touto cestou všechny občany naší obce, aby si
více všímali toho, co se děje v jejich okolí, a to zejména
ve večerní době a brzy ráno. Obec skutečně nemá prostředky na opravy poškozeného majetku za situace, kdy
v důsledku krize nejsou dostatečné daňové příjmy, přitom
rozsah škod každý měsíc narůstá. Poškozenými jsme
nakonec my všichni. Za peníze na opravy poškozeného
majetku by se dala opravit určitá část cesty, vyměnit část
vodovodu, případně udělat něco jiného, co je potřebné.
Dne 9. května 2009 proběhl svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Velkoobjemový odpad byl
shromažďován na čistírně odpadních vod. K tomuto opatření jsme přistoupili proto, že na svozová místa odkládali
různé nepotřebné věci i občané, kteří v naší obci nebydlí
a nemají zde mnohdy ani chaty. Výsledkem bylo to, že
za jejich odpad zaplatila celá naše vesnice. S obdobnými problémy se potýkají v Horních Heřmanicích, kde do
rána (ve stejný den, tj. 9. 5. 2009) vyrostly na svozových
místech kupy velkoobjemového a dalšího odpadu, jehož
původcem byl „kde kdo“. Určitě z takovéto situace nemá
heřmanský starosta radost.
Dále nám dovolte, abychom Vás pozvali na oslavy
100. výročí narození významného výprachtického rodáka, muzikanta, skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka.

Oslavy budou zahájeny v 9.00 hod. dne 6.6.2009 v budově Základní školy Jindřicha Pravečka výstavou o životě
a díle tohoto skladatele. Každý z Vás si bude moci prohlédnout prostory školy a školky. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže na hřišti u základní školy. Výstava
v základní škole potrvá až do 15.30 hod. Od 13.30 hod.
se bude v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích konat
mše svatá za Jindřicha Pravečka. Po jejím ukončení bude
položen věnec u hrobu Jindřicha Pravečka na místním
hřbitově. V 15.00 hod. půjdeme v průvodu od kostela
ke „Staré poště“, tj. dům čp. 175 ve Výprachticích, který
je místem, kde se skladatel narodil. Zde bude odhalena deska Jindřicha Pravečka, kterou vytvořil ak. sochař
p. Kolářský. Od 15.30 hod. pak na hřišti ve Výprachticích
připravíme spolu se základní a mateřskou školou bohatý
program pro děti i dospělé. Do celé akce se rovněž velmi aktivně zapojil pan farář Szociński. V připravovaném
programu vystoupí dechové hudby z Letohradu, Bludova
a Výprachtic, dále mažoretky z Lanškrouna a Výprachtic, folklórní soubor Jitřenka s lidovým orchestrem a děti
z naší základní a mateřské školy. Pro každého bude připraveno bohaté občerstvení, výborná myslivecké kuchyně (ve školní jídelně) apod. Večer bude pro děti na sále
KD uspořádána diskotéka. Zveme každého na tuto akci,
která se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínka.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na setkání Čechů,
Moravanů a Poláků ve Valteřicích, které se uskuteční dne
28. 6. 2009 od 10.00 hod. Předpokládá se účast biskupů
Královéhradeckého a Olomouckého, hejtmanů Pardubického a Olomouckého a dalších významných církevních
a dalších hostů z Polska.
V rámci setkání vystoupí celá řada kvalitních účinkujících. Nejznámějším tělesem je dechová kapela Boršičanka. Sekání organizuje město Štíty, farnost Výprachtice
a obec Výprachtice. Oslavy budou probíhat do pozdních
odpoledních hodin. Program oslav naleznete dále v listě.
Vzhledem k rozsahu tohoto článku Vás o připravovaných
investičních akcích budeme informovat v příštím čísle Výprachtických novin.
Zveme Vás srdečně na výše uvedené akce a přejeme
Vám i sobě, aby se nám vydařilo počasí.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 29. 4. 2009 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Jindřich Beran
Hosté: Marie Bašková, Josef Lerch, Stanislava Báčová,
Pavel Báča

31/ ZO schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích
o zřízení věcného břemene souvisejících s posílením vodních zdrojů v obci Výprachtice na parcele ppč. 2436 v k.ú
a obci Výprachtice. Vše dle přiložených návrhů smluv.
Schváleno: 8 – 0 – 1
32/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících pozemků ve vlastnictví obce Výprachtice evidovaných dle stavu KN jako ppč. 3235/22, 3235/17, 3235/23,
3151/3 a ppč.1799/8, vše v k.ú. a obci Výprachtice
Schváleno: 9 – 0 – 0
33/ ZO schvaluje snížení pohledávek (částečné upuštění od vymáhání pohledávek) za vytápění domu čp. 175
za rok 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje připojení pozemkové parcely vedené
dle KN jako ppč. 513/2 na splaškovou kanalizaci a ČOV
ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
35/ ZO schvaluje připojení pozemkové parcely ppč.
729/3 na vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje plán kontrol kontrolního a finančního
výboru na rok 2009.
Schváleno: 9 – 0 – 0
37/ ZO souhlasí
a) s přístavbou sociálního zařízení v domě čp. 282 ve
Výprachticích, včetně stavby jímky na splašky na ppč. 239
s kanalizační přípojkou na vybudované sociální zařízení
b) s terénními úpravami pozemku ppč. 242 a 3153 jako
odstavné místo pro automobil
c) s úpravou profilu místní komunikace ppč. 3153 tak,
aby bylo možno fekálním vozem vyvážet jímku na ppč.
239.
Schváleno: 9 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2009 ve výši
14,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2009 ve výši
24,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 9 % dle
skutečných nákladů roku 2007. ZO schvaluje výjimku pro
odběratele, bydlící v úseku Halda od vodojemu po hájovnu, a to tak, že pro tyto odběratele stanoví vodné ve výši
10,- Kč včetně DPH za 1 m3.
Schváleno: 9 – 0 – 0
39/ ZO na základě žádosti paní J. B., bytem Výprachtice, v souladu se zák. zmocněním uvedeným v § 6 odst. 5,
písm. a) stavebního zákona, souhlasí s pořízením změny
ÚP č. 5, lokalita č. 1, z dosavadního stavu nově na území určené k trvalému bydlení. Změna se týká pozemku
evidovaného dle PK č. 3091/2 v k.ú. a obci Výprachtice.
Pořízení ÚP bude realizováno na náklady žadatele.
Schváleno: 9 – 0 – 0
ZO souhlasí, aby změnu č. 5 ÚP obce Výprachtice,
která se týká pozemku zjednodušené evidence (PK) 3091/
2 v k.ú. Výprachtice, pořídil v souladu s ust. § 6 odst. 6
písm. b) a v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení závěrečného účtu rozpočtu Dobrovolného
svazku obcí Lanškrounska za rok 2009
4) Schválení smlouvy o dílo na realizaci akce
„Výměna části vodovodu v obci Výprachtice“.
5) Schválení smluv o zřízení věcného břemene
6) Schválení záměru převodu pozemku
7) Řešení pohledávek v souvislosti s vytápěním obecních
bytů – návrh na snížení nákladů na vytápění
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Návrh usnesení
11) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Ingrová, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Hanyšová, Luboš
Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0
28/ ZO schvaluje bez výhrad rozpočet Dobrovolného
svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2009, a to dle předloženého návrhu rozpočtu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a dává
souhlas s předloženým celoročním hospodařením bez
výhrad.
Schváleno: 9 – 0 – 0
30/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou JAFIS
s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ 25963244.
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace
pro vydání vodoprávního povolení za cenu 276.080,- Kč.
Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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zákona obecní úřad s rozšířenou působností – Městský
úřad Lanškroun.
Schváleno: 9 – 0 – 0
ZO určuje, aby v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve
vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1,
stavebního zákona spolupracovala a jednala s pořizovatelem ÚP, změny č. 4 za obec a za zastupitelstvo obce
Výprachtice paní Věra Jandejsková.
Schváleno: 9 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje přijetí daru 2 ks počítačových sestav
od Pardubického kraje, vše dle přiloženého návrhu darovací smlouvy. Počítače budou předány ZŠ Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
41/ ZO souhlasí s přijetím poskytnuté dotace z Pardubického kraje na dokončení rekonstrukce Hasičské zbrojnice Koburk a pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem. K realizaci výběrového řízení se
určuje komise ve složení: paní Marie Hanyšová, pan Luděk Skalický DiS a pan Ing. Jiří Falta.
Schváleno: 9 – 0 – 0
42/ ZO schvaluje podání žádosti o dotace na vytvoření
pracovních míst veřejně prospěšných prací prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, a to o pět míst od 1.
6. 2009 a dvě místa od 1. 7. 2009, na dobu určitou, dle
poskytnuté dohody s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 8 – 0 –1
43/ ZO schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku ppč. 666/1 v k.ú. a obci Výprachtice, ve prospěch
vlastníka domu čp. 50 na stpč. 269 v k.ú. a obci Výprachtice. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
1.000,- Kč. Účelem věcného břemene je umístění drobné
hospodářské stavby a uskladnění palivového dřeva. Pozemek dotčený věcným břemenem bude zaměřen geometrickým plánem. Vše na náklady vlastníka domu čp. 50
v k.ú. Výprachtice. A dle přiloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
44/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení stavby
sloupu veřejného osvětlení v obci Výprachtice s vlastníkem
pozemku ppč. 753 v k.ú. Výprachtice. Účelem smlouvy je
umístění sloupu veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Výprachtice. Vše dle přiloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
45/ ZO schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního
transferu (dotace) na činnost dechové hudby Výprachtice
ve výši 10.000,- Kč. Za dechovou hudbu bude uzavřena
smlouva s kapelníkem. Povinnost předložit doklady o čerpání transferu do 31. 12. 2009 je uložena smlouvou.
Schváleno: 8 – 1 – 0
46/ Zo schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
(dotace) na činnost TJ Sokol Výprachtice ve výši 30 000,Kč. TJ Sokol Výprachtice předloží do 31. 12. 2009 doklady o čerpání transferu.
Schváleno: 8 – 0 – 1
47/ ZO schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního
transferu (dotace) na činnost Mysliveckého sdružení Výprachtice ve výši 8.000,- Kč. Povinnost předložit doklady
o čerpání transferu do 31. 12. 2009 je uložena smlouvou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
48/ ZO schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního

transferu (dotace) na činnost občanského sdružení Výprachtické kukátko ve výši 8 000,- Kč. Povinnost předložit
doklady o čerpání transferu do 31. 12. 2009 je uložena
smlouvou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje změnu a doplnění svého usnesení
číslo 22, ze dne 18. 2. 2009 tak, že toto usnesení po doplnění a změně bude znít takto:
ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zřízení věcného
břemene s SDH Koburk, se sídlem Koburk čp. 2, 563 01
Lanškroun, a to dle předloženého návrhu dodatku. Dodatek umožňuje pronájem budovy čp. 2 v Koburku třetím
osobám uživatelem budovy. tj. SDH Koburk. Nájemné
je příjmem SDH Koburk. Obec Výprachtice se zavazuje
hradit část nákladů spojených s provozem této budovy,
jež představuje částku 13.304,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 1
Diskuse:
p. Jandejsková
– poděkování manželů Jandejskových, bytem Koburk,
za dovoz obědů
p. Merta
– řešení stání nákladních automobilů a kamionů před
budovou hostince „U Jana“
(odpověděl p. JUDr. Stejskal – bude řešeno)
– řešit problém s kontejnery a odpadem
(odpověděl p. JUDr. Stejskal – bude řešeno
s p. Janouškem, KOS Jablonné nad Orlicí)
p. Hanyšová
– oslava 8. května – v 17.00 hodin od OÚ směrem
k pomníku padlých a na hřbitov
p. JUDr. Stejskal
– poděkování všem občanům obce Výprachtice, kteří
přispěli na opravu kostela ve Valteřicích
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9
členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Pfitznerová

Upozornění pro řidiče kamionů
(bydlící v obci nebo se zde zdržující).
Obec Výprachtice žádá řidiče kamionů a nákladních vozidel, kteří parkují před hospodou u Jana,
případně na parkovišti u zastávky před farou Výprachtice, aby svá vozidla zaparkovali dne 6. června
2009 na parkoviště u Formánkových. Dne 6. června
2009 se konají oslavy 100. výročí narození J. Pravečka a uvedené místa jsou potřebná pro stání vozidel
účastníků akce. Předem děkujeme za pochopení
a vstřícnost.
Obec Výprachtice.
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JINDŘICH PRAVEČEK
V červnovém vydání Výprachtických novin bychom
Vám chtěli naposledy připomenout vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta Jindřich Pravečka tentokrát na
vojenské sukno a na jeho další život již v civilu.

30. září 1933 mne překvapilo přeložení do Chebu, kde
jsem se stal kapelníkem hudby 33. pěšího pluku „Doss alto“.
Na podzim roku 1934 jsem spolu se svým otcem provedl několik samostatných vystoupení v městech východních Čech. Koncertovali jsme v České Třebové, v Lanškrouně a také v mém rodišti ve Výprachticích.

Vojenské sukno
Josefov
Na podzim roku 1929 jsem nastoupil vojenskou prezenční službu v Hradci Králové a po krátkém pobytu
vedla odtud moje cesta do školy záložních důstojníků
v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. V Josefově jsem
prožil téměř rok a půl té veselé vojny, kdy jsem se seznámil se základními pravidly vojenské služby v učebně i na
cvičišti. Byl jsem vlastně poprvé mimo domov a užíval si
svobodného života. Na hudbu jsem však v žádném případě nezapomínal. Pravidelně jsem dojížděl do Pardubic za
svým milým učitelem Stanislavem Ondříčkem, který mi
dával soukromé lekce houslové hry.

Košice
Na podzim roku 1935 jsem byl přeložen k hudbě pěšího pluku č. 32 „Gardský“ do Košic.
Na cestovním rozkaze bylo napsáno 997 km. Čekala
mne únavná cesta rychlíkem přes celou republiku.
S vojenskou hudbou v Košicích jsme pravidelně vystupovali v rozhlase a při různých oslavách a slavnostech jak
ve smyčcovém, tak i dechovém obsazení.
Košice se pro mne nakonec staly osudným městem. V důstojnických jídelnách se konaly pravidelné večírky a tam přišla jednou na pozvání některého z důstojníků dcera štábního
kapitána Záruby Anna. Seznámili jsme se tam, mně se velice
líbila, začali jsme spolu chodit a dne 4. ledna 1938 jsme
vstoupili do svazku manželského. Svědkem na svatbě, která
se konala v košickém Dómu, mně byl divizní generál Antonín Hasal, který přijel do Košic s celou rodinou. Byla tehdy
ukrutná zima, mrzlo, jen praštělo. I pro moje rodiče a sestry
to byla namáhavá cesta na svatbu. Ještě téhož měsíce jsem
už se svojí mladou ženou odcestoval do Brna, které podle
rozkazu mělo být mým dalším působištěm.

Praha
Po ukončení důstojnické školy po Novém roce 1930
jsem byl přeložen už jako četař-aspirant k pěšímu pluku
č. 5 T. G. Masaryka do Prahy. V této době jsem podal
přihlášku k možnosti státi se vojenským kapelníkem a zakrátko nato jsem byl přeložen do Vojenské hudební školy
v Praze, která se od roku 1923 právem pyšnila tím, že
byla nejstarším odborným hudebním učilištěm armád ve
střední Evropě. Stal jsem se asistentem kapelníka poručíka
Václava Thiera při výuce základní hudební teorie.
Na konci března 1931 jsem složil úspěšně předepsané
kapelnické zkoušky a 1. dubna 1931 jsem byl povýšen do
hodnosti poručíka.
Ještě v době mého působení ve Vojenské hudební
škole na podzim roku 1932 jsem se přihlásil ke studiu
na Mistrovské škole státní konzervatoře v houslové řídě
u prof. Jaroslava Kociána.
Dirigování jsem si zapsal u profesora Pavla Dědečka,
vynikajícího pedagoga v tomto oboru a kompozici u profesora Jaroslava Řídkého.
Cheb

Brno
Od ledna 1938 jsme tedy byli v Brně. Mým působištěm
byla vojenská hudba pěšího pluku č. 43.
V Brně mne zastihla mobilizace, při které jsem odjel
s plukem na některé místo na Moravě. Po přesunu zpět
do Brna mne čekalo přeložení do Prahy k hudbě pěšího
pluku č. 5 T. G. Masaryka.
Opět Praha
A tak jsem se 1. března 1939 ocitl po devíti letech opět
v Praze a opět u hudby pěšího pluku č. 5 TGM.
Bydleli jsme s manželkou na Smíchově ve Vltavské ulici, ve dvoupokojovém bytě u smíchovského pivovaru.
A přišel smutný den - 15. březen 1939, vpád německých vojsk na české území a vyhlášení Protektorátu Čechy
a Morava. Byl podepsán dokument o likvidaci čs. státu
a zároveň s tím byla likvidována i čs. armáda včetně vojenských hudeb. Archiv a nástroje byly uschovány v knihovně
hlavního města Prahy, vojáci se rozešli do svých domovů
a nebylo jasné, co bude dál. Asi v polovině roku se začalo
utvářet vládní vojsko. V té době byla také v rozhlase vysílána výzva, aby se dostavili vojenští kapelníci. Byl jsem
jmenován kapelníkem hudby 6. praporu vládního vojska
v Hradci Králové. Čekalo nás další stěhování.
Po válce
Konec války v květnu 1945 mne, tehdy už nadporučíka, zastihl opět v Hradci Králové ve funkci kapelníka vo-

Jako velitel Ústřední hudby se svým otcem.
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jenské hudby pěšího pluku č. 4. Dlouho jsem však v této
funkci nepůsobil.
Na podzim jsem se ocitl v Praze, na referátu vojenských hudeb u tehdejšího pplk. Jana Uhlíře, který mne
přestavil náčelníhovi generálního štábu gen. Boškovi. Ten
mi předal svůj rozkaz tohoto znění: „Velitelem Vojenské
hudební školy budiž ustanoven npor. Jindřich Praveček.“

Erfurt, 1973 – v tomto roce byl Dechový orchestr Amati
Kraslice pozván na známou mezinárodní výstavu květin.
Účinkoval v pořadu, který přímo přenášela Intervize.
USA, 1974 – na začátku bylo oficiální pozvání festivalového výboru mezinárodního hudebního festivalu
Dakota days v Rapid City ve státě Jižní Dakota, které
zařídil pan Christnach. Pak následovala trnitá cesta spojená s vyřizováním celého zájezdu a myslím, že jedním
z hlavních podpůrných argumentů pro kladné vyřízení
byl mimořádný zahraniční ohlas na výkony dechového
orchestru Amati v poslední letech.

Kraslice
Bezmála po třech desetiletích jsem byl v civilu. Ze dne
na den jsem se ocitl v jiném světě. Musel jsem se rychle
adaptovat na zcela jiný životní režim v každé maličkosti,
včetně nového občanského průkazu a civilního oblečení.
Pokoušel jsem se najít si odpovídající a trochu přijatelné místo, ale marně. Smířil jsem se nakonec s představou,
že budu pracovat „na volné noze“, komponovat a instrumentovat skladby a doufat, že se to snad jednou obrátí
k lepšímu.
Po nějakém čase, někdy na podzim roku 1956, se mi
naskytla nečekaná příležitost, jak uplatnit svoje zkušenosti
v práci s velkými dechovými orchestry. V Kraslicích existovala světoznámá továrna na výrobu hudebních nástrojů
– AMATI. Mladí učňové a dělníci továrny založili závodní
dechový orchestr a zástupci vedení továrny mne přijeli do
Prahy požádat, zda bych nechtěl pomáhat orchestru jako
umělecký poradce.
Orchestr vystupoval na všech významných festivalech
dechové hudby na tuzemských soutěžích. Postupně si
vybojoval mezi špičkovými amatérskými tělesy stálé
a odborníky ceněné postavení. Nejpopulárnější a pro orchestr prestižní byly ale především zahraniční zájezdy na
festivaly a soutěže.
A proto mi dovolte, abych vzpomněl na některé z nich.
Maďarsko, 1959 – zájezd se uskutečnil na pozvání budapešťského pěveckého sboru LENTEKRANZ.
Moskva, 1960 – orchestr Amati byl vyslán do Moskvy
na výstavu pod názvem ČESKOSLOVENSKO 1960.
Norsko, 1961 – výstava v Oslo nesla název Československý průmysl 1961 a orchestr Amati byl vyslán, aby
v kulturních programech reprezentoval naši zemi.
Jugoslávie, 1964 – v tomto roce se konal v Záhřebu
mezinárodní veletrh. K vystoupení byl přizván dechový
orchestr Amati Kraslice.
Holandsko, 1965 – v týdnu čs. kultury v přímořském
lázeňském Scheweningenu, nedaleko Haagu, má dechový orchestr Amati za úkol každé dopoledne uspořádat
promenádní koncert na prostranství u moře.
Holandsko, Kerkrade, 1966 – vystoupení orchestru
Amati v Holandsku v r. 1965 přispělo k jeho popularitě
v zemi tulipánů. Tak se nám dostalo pozvání na celosvětovou soutěž do Kerkrade, ale do II. kategorie dechových
orchestrů.
Lucembursko, 1972 – po úspěchu v Kerkarde velice
stoupla prestiž českých dechových orchestrů v Evropě.
Ve dnech 28. 9.- 2. 10. 1972 uspořádala organizace I.
Mezinárodní kongres a pozvala dechový orchestr Amati
Kraslice jako ukázkové těleso.

Před odletem do USA.

Kuba, 1974 – v listopadu téhož roku jsem byl vyslán
spolu s Karlem Hájkem na Kubu, za účelem výměny informací a zkušeností ze souborové práce.
Francie, 1975 – na červen tohoto roku jsem byl pořadateli mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Epinay sur Seine pozván do funkce přesedy poroty.
Švýcarsko, 1989 – velký dechový orchestr Amati Kraslice je hostem na Mezinárodním festivalu dechových
hudeb v Bernu.
Francie, 1990 – můj poslední zahraniční zájezd s dechovým orchestrem Amati Kraslice.
Jindřich Praveček je autorem mnoha odborných prací
o dechových orchestrech a instrumentaci. Složil 159 skladeb - řady pochodů, skladeb pro dechové orchestry, úprav
národních písní pro sóla, sbory i orchestry. Svým dílem,
zejména osobitým skladatelským rukopisem, citem pro
národní intonaci, vroucí melodičností i mistrovskou instrumentací (zejména pro velké orchestry) se zařadil mezi
významné osobnosti české koncertní dechové hudby. Byl
uznáván jako dirigent nejen s neomylným absolutním
sluchem a s přehledným gestem, ale také s přirozenou autoritou a vlídným humorem. Prosadil se také jako zkušený
pedagog vojenských i civilních odborných vysokých škol.
Vážili si ho prostí amatérští muzikanti, pro které měl vždy
mimořádné pochopení.
Jindřich Praveček zemřel 11. února 2000 v Pardubicích. Jeho pohřbu se zúčastnili také občané naší vesnice.
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Ve vydání Výprachtických
novin jsme se snažili alespoň
v krátkosti Vás seznámit s životem hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka.
Byla vydána publikace „Harmonie srdcí, vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta Jindřich Pravečka“. Tuto publikaci
si můžete zakoupit 6. června,
kdy se v naší obci koná oslava
ke dni 100. výročí narození
hudebního skladatele a dirigenta
Jindřich Pravečka. Je to velice
pěkná publikace, ve které se dovíte ještě více zajímavostí z jeho
života.
Převzato ve zkrácené verzi z knihy
Harmonice srdcí, vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta.

SPOZ OZNAMUJE

INZERCE ZDARMA

V červnu oslaví své jubileum
Anna Chládková
Hana Kristková
Jaroslava Stejskalová

Podnikání z domu
Hledáme tři spolupracovníky pro práci řízenou z domu.
Volná pracovní doba, zaškolení. www.pracujzdomova.cz
Jméno a příjmení: Martin Jonáš, Tel.: +420 733 605 198

65 let
65 let

Vrtání děr motorovým zemním vrtákem
Nabízím vrtání děr pro ploty, ohrady atd. motorovým
vrtákem o průměru 100 a 150 mm do hloubky 80 cm.
Nabízím zhotovení betonových patek pro výše uvedené
průměry. Vše dle osobní domluvy.
Jméno a příjmení: Miroslav Adam, tel.: +420 603 786 108

75 let

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu

Hledám práci
vrátný nebo strážný mohu pracovat i se psy, autobazary
atd., nejlépe 24hod. směn,y jen brigádně, jsem PID, mám
dlouhodobou praxi.
Jméno a příjmení: Roman Koudela, tel.: +420 737 805 910

Starosta obce Výprachtice podle § 32 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve
volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Výprachticích čp. 3, pro voliče
obce Výprachtice (části Výprachtice,Koburk,Valteřice).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, cestovním
průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis
v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pranostiky na červen
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

JUDr. Miroslav Stejskal, starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poslední dubnový den se ve školce sešli malí čarodějové a čarodějnice s vlastnoručně vyrobenými košťaty.
Velké čarodějnice pro ně připravily řadu činností: taneč-

5. května jsme přijali pozvání na Den otevřených dveří
v Základní umělecké škole Jindřicha Pravečka v Lanškrouně. Děti měly možnost seznámit se s jednotlivými druhy
hudebních nástrojů a na některých si zahrát. Příjemným
zážitkem pro nás bylo vystoupení hudební skupiny, s níž
jsme si zazpívali. Ve výtvarném oboru nás čekalo zdobení
brýlí papírovými odstřižky. S takto vyrobenými brýlemi
a dobrým pocitem příjemně stráveného dopoledne jsme
se vydali autobusem zpět do MŠ. Všem učitelům i žákům
ZUŠ děkujeme za dokonale připravený program.

ní kreace, zpívání hadovi, vaření bylinkového lektvaru
s ochutnávkou sladkého pavouka. Letem na koštěti jsme
se přesunuli na zahradu, kde jsme čarodějnické dopoledne zakončili úpěnlivým kvílením a ječením.

Nápad Myšky Terezky aneb o zlé koze. Tento příběh
o přátelství lesních zvířátek a jejich poklidném životě,
který se změnil příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy,
měly děti příležitost zhlédnout 15. 5. na zámečku v Lanškrouně.
Kolektiv MŠ
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TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA A JEDNA VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA
O větrných elektrárnách stejně jako o ostatních energetických zdrojích se ve společnosti vedou a vždy vést budou
dlouhé debaty. Denně jsou o tomto tématu zveřejňovány
další a další články, některé na odborné úrovni, některé psané
s emocemi. Autory emocionálních příspěvků jsou většinou
obyčejní obyvatelé obcí, na jejichž katastrálním území se má
výstavba takového zařízení uskutečnit a kteří se snaží své spoluobčany ovlivnit prostřednictvím působení na jejich city.
Případ výstavby větrné elektrárny ve Výprachticích není
výjimkou. Jsem ráda, že obyvatelům Výprachtic není jejich
životní prostředí lhostejné. Při jakémkoliv rozhodování
o záměru zasáhnout do krajiny je však také důležitý názor
odborníků, neboť ti jsou schopni na základě svého vzdělání
komplexně posoudit vliv daného záměru na životní prostředí
a objektivně rozhodnout o vhodnosti takové výstavby. Při
každém takovém posuzování hraje samozřejmě velkou roli
i vliv na krajinný ráz.
A jak takové komplexní posouzení probíhá? -Stejně jako
diskuze o výstavbě elektráren mezi obyvateli obce, jen argumenty jsou odborné. Ekolog bojující např. za ochranu
živočichů bude mít jiné priority a názory než energetik nebo
ekonom. Pokud každý bude hájit své názory, po řadě jednání
mohou tyto tři strany najít kompromis, který bude přijatelný
pro všechny. Jen takový proces hledání kompromisů zajistí ve
společnosti trvale udržitelný rozvoj.
Stejně jako má každý odborník své názory, má své názory
i každý obyvatel Výprachtic. Rozdílnost názorů by však rozhodně neměla být příčinou narušování mezilidských vztahů.
Pokud by se tomu tak mělo dít (jak je popsáno ve článku
„Kdo u nás roztáčí lopatky turbín“ dokonce po dobu desítek
let a nevratně), bylo by to bohužel důkazem pouze netolerance vůči ostatním a jejich právu mít vlastní názor. Věřím,
že k takové situaci ve Výprachticích nedojde.
Ve článku „ Kdo u nás roztáčí lopatky turbín“ se dále
píše: „Pokud by se plně uskutečnily všechny plány investorů, došlo by především k totální a nevratné devastaci
české krajiny.“ Tento názor naprosto opomíjí postup, jakým
schvalování jednotlivé výstavby větrné elektrárny musí projít- mám na mysli komplexní posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kde, jak jsem se již zmínila výše, je důležitý
názor odborníků z rozdílných oborů. Avšak investoři musí
zveřejnit nejdříve své plány, aby ostatní odborníci měli vůbec co posuzovat, nemyslíte?
Nejdůležitějším krokem před výstavbou větrné elektrárny je hodnocení její účinnosti a návratnosti celkových
investic. Tento krok Výprachtice teprve očekává. Na místě,
kde má být elektrárna postavena, se instaluje zařízení, které
měří rychlost větru. Optimální měření by mělo probíhat po
dobu jednoho roku. Na základě tohoto měření lze spočítat,
jaké množství energie je elektrárna schopna reálně vyrobit.
A pokud je schopna za celou dobu své životnosti vyrobit
více energie, než bylo spotřebováno při její výrobě a instalaci, pak je její výstavba zamýšlena na správném místě.
Navštívila jsem v zahraničí již několik obcí, kde větrné
elektrárny stojí. Musím konstatovat, že elektrárny neprodukují téměř žádný hluk, pouze lehký šum. To mi mohou
potvrdit jistě i ti z vás, kteří se na větrné elektrárny byli podí-

vat v Rakousku. Také vás mohu ujistit, že pod elektrárnami
jsem nenašla žádné mrtvé ptáky (studie Světového fondu
pro životní prostředí a Britské organizace pro ochranu ptactva jasně dokazují, že z počtu 10.000 ptáků se pouze jeden
střetne s větrnou elektrárnou), pod elektrárnami se v klidu
pásl dobytek. Napadlo vás někdy, kolik organismů však ročně zahyne např. při těžbě uhlí nebo uranu a kolik jich ztratí
své životní prostředí? Rozhodně se nejedná ani o stovky, ani
o tisíce, nýbrž o miliony.
Někteří odpůrci elektráren uvádí jako argument stroboskopický efekt. Je potřeba si uvědomit, že tento efekt se
neprojevuje pořád na stejném místě, nýbrž putuje společně
se sluncem. Z výšky větrné elektrárny a postavení slunce na
obloze během dne a celého roku lze jasně umístit elektrárnu do krajiny tak, aby tento efekt nezasahoval lidská obydlí.
Také si nemyslím, že by výstavba větrné elektrárny mohla ve
Výprachticích výrazně ovlivnit hodnotu nemovitostí, neboť
cena nemovitostí je zde již dnes v porovnání s jinými obcemi a celorepublikovým průměrem nižší. Navíc Výprachtice
mají výhodu blízkosti lyžařského areálu Čenkovice, takže
poptávka po nemovitostech zde bude vždy. A protože hlavní
turistickou atrakcí jsou právě lyžařské vleky, větrná elektrárna
rozhodně zájem o tento typ rekreace nesníží. Spíše naopak,
cyklistická a turistická cesta okolo elektrárny s vhodně umístěnými informačními tabulemi by mohla v létě přilákat spoustu
zvědavců, neboť pro letní rekreaci (ať se nám to líbí nebo ne)
Výprachtice příliš zajímavostí nemají, takových obcí je v naší
republice bohužel spousta.

Obr.1: Jak by vypadala větrná elektrárna ve Výprachticích
Pojďme se však dnes podívat na větrné elektrárny z komplexnějšího hlediska - celé České republiky. Dnes je pro
nás již samozřejmostí elektrická energie a pravděpodobně
si život bez ní nikdo nedokáže představit. Ale ruku na srdce
- zajímá většinu z nás vůbec, odkud tato energie pochází
a jak moc jednotlivé zdroje v České republice narušují
životní prostředí a krajinný ráz? Pokud nás zajímá téma
problematiky výstavby větrné elektrárny ve Výprachticích,
měli by nás více zajímat i jiné zdroje, neboť tyto zdroje také
využíváme. A hlavními zdroji v naší republice bohužel jsou
hnědé uhlí a uran. Někteří obyvatelé Výprachtic bojují proti
výstavbě větrné elektrárny ve své obci. Hlavním důvodem
je jejich subjektivní pocit, že dojde k drastickému narušení krajinného rázu. Já s nimi jejich názor nesdílím, neboť
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větrná elektrárna může být zajímavým krajinným prvkem,
pokud je citlivě umístěna v krajině.(viz. Obr. 2)

Obr. 5: Pohled na hnědouhelný lom ze zámku Jezeří
(zdroj www.zamek-jezeri.cz)
Obr. 2: Větrné elektrárny u Anenské Studánky
(zdroj www.csve.cz)

Uvědomme si, že v České republice se ročně vytěží 45
mil. tun hnědého uhlí, z toho přes 75% povrchovými doly.
Toto množství činí 6% z celkové světové produkce. Při těžbě
dochází k záboru zemědělské půdy, snížení hladiny podzemní vody a tím k narušení citlivého koloběhu vody v krajině, je nutno překládat silnice i železnice a někdy je nutno
zabrat i sídla a obyvatelstvo je „vyhnáno“ ze svých domovů
(např. Mostecko). Krajina je zde silně zatěžována hlukem
a prachem. Navíc v blízkosti uhelných lomů a dolů se rozvíjí
výstavba energetických a průmyslových podniků. Tyto podniky produkují obrovské množství odpadu, které musí být
uloženo na skládkách, čímž dochází k dalšímu záboru půdy.
A jak se mohou lidé v těchto oblastech bránit? Protesty jim
bohužel příliš nepomáhají. Co jim však může pomoci, je snížení těžby hnědého uhlí - a to my ovlivnit můžeme. Jednak
výstavbou elektráren využívajících obnovitelné zdroje (vítr,
slunce, vodu, biomasu) a každý osobně tím, že přestaneme
topit uhlím a vybereme si jiný energetický zdroj- např. dřevo
či jinou biomasu. Navíc nás dnes koupě nového kotle na ekologické palivo nebude stát tolik, neboť jsou k dispozici státní
podpory – viz. Výprachtické noviny č. 05/ 2009. Buďme rádi,
že žijeme v čistém životním prostředí, máme možnost vyrábět čistou energii využíváním větru a navíc tato elektrárna
přinese obci peníze. A pokud se následující generaci elektrárna líbít nebude - po uplynutí její doby životnosti (20 až 25
let) ji můžeme bez problémů odstranit.
Jedním z největších problémů dnešní doby je globální
oteplování, které je způsobeno skleníkovými plyny. Tyto
plyny vznikají ve velké míře také při spalování uhlí. A pokud nechceme, aby naše krajina vypadala v příštích generacích jako na Sahaře nebo pokud dojde k narušení Golfského proudu (který k nám přináší teplé klima) dokonce jako
na Sibiři, musíme začít co nejdříve ve velké míře využívat
čistou energii obnovitelných zdrojů. Neboť změny, které
nás jinak očekávají, jsou mnohem horší, než je pohled na
větrnou elektrárnu.
Jistě teď již sami naleznete odpověď na otázku položenou
panem Chládkem v jeho článku z Výprachtických novin č.
4/2009:
„....proč se příslušné ministerstvo nazývá Ministerstvem
pro životní prostředí, když podporuje expanzi výrobců větrných elektráren do naší země“..........
(Asi právě proto, že mu leží na srdci ochrana životního
prostředí CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY, nikoliv pouze životní
prostředí jedné malé obce).

Musím se přiznat, že dokonce boj proti výstavbě elektrárny
(pokud je elektrárna z hlediska výroby energie rentabilní) nacházím jako velmi sobecký. A vůči komu? Vůči lidem, jejichž
čistota životního prostředí a krajinný ráz je narušován drastickým a nevratným způsobem těžbou uhlí (zatímco větrnou
elektrárnu lze kdykoliv bez problémů demontovat).
Pro představu rozsahu zásahu těžby do krajiny zde uvádím tři obrázky. Na prvním je znázorněno rýpadlo používané při povrchové těžbě uhlí v porovnání s velikostí autobusu. Výška rýpadla se pohybuje od 25 do 60 m.

Obr. 3: Rýpadlo používané při těžbě uhlí
Na druhé a třetí fotografii je vidět měsíční krajina, která
zůstane po těžbě hnědého uhlí. Buďme rádi, že naše okolí
zásoby hnědého uhlí nemá. Na úpatí tohoto lomu stojí
zámek Jezeří. Pokud máte doma internet, podívejte se na
stránky www.zamek-jezeri.cz a na jejich fotogalerii - uvidíte, jak brutální je těžba hnědého uhlí k místní krajině.

Obr. 4: Měsíční
krajina po těžbě
hnědého uhlí na
Mostecku

Ing. Martina Jurtíková
Inženýr ekologie a ochrany životního prostředí
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VÝKUP LÉČIVÝCH ROSTLIN
Kontakt: 603 905 813, 774 610 649
e-mail: byliny.lukavice@atlas.cz
Název rostliny
část
Kč/kg
Bez černý
květ
110
Bříza bělokorá
list
30
Citrónová kůra
oplodí
50
Divizna velkokvětá
květ
260
Dobromysl
nať
40
Heřmánek pravý
květ
145
Hloh obecný
květ
260
Hloh obecný s listem
květ+list
50
Hluchavka bílá
nať
40
Hluchavka
květ
650
Jetel červený
květ
90
Jetel bílý
květ
70
Jitrocel kopinatý
list
40
Kaštan
květ
150
Kontryhel obecný
nať
80
Kopřiva dvoudomá
list
35
Kopřiva dvoudomá
nať
20
Lípa malo+velkokvětá
květ
180
Jahodník
list
70
Maliník obecný
list
25
Mateřídouška
nať
70
Meduňka
nať
45
Měsíček lékařský
květ
90
Pivoňka tmavě červená
květ
110
Podběl lékařský
květ
110
Podběl lékařský
list
50
Pomerančová kůra
oplodí
12
Prvosenka jarní
květ
160
Přeslička
nať
30
Rybíz černý
list
50
Řebříček obecný
nať
25
Vlaštovičník
nať
30
Sléz maurský
květ
230
Smetanka lékařská
list
50
Sedmikráska obecná
květ
150
Šípek (syrový)
plod
10
Tužebník jilmový
nať
35
Třezalka tečkovaná
nať
30
MIMO TENTO SEZNAM JINÉ DRUHY NEVYKUPUJEME
Místo výkupu: Výprachtice - u základní školy
Kdy: 22. 6. – 13. 7. – 3. 8. – 24. 8. – 14. 9. 2009
Čas: 15.00 hodin – 15.15 hodin

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
6. – 7. 6. 2009
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel. 465 642 765
13. – 14. 6. 2009
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel. 465613154
20. – 21. 6. 2009
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel. 465631274
27. – 28. 6. 2009
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465621551
4. 7. 2009
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212
5. 7. 2009
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
6. 7. 2009
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Návštěva knihovny – Den knihy 23. 4.

Rychlé prsty 2009

Paní ředitelka seznámila děti se systémem a fungováním knihovny, se způsobem zařazování a hledání knih
a s tím, jak se mohou zaregistrovat. Nakonec děti poseděly v čítárně, kde byla instalována výstava obrazů Václava
Smejkala a shlédly historické fotografie Nového zámku
u Rudoltic (který navštívily v říjnu 2008).
Nakonec si žáci zašli na zmrzlinu a zpestřením bylo
vystoupení latinskoamerických indiánů na lanškrounském
náměstí J. M. Marků.

Projekt „Poznáváme země svých sousedů“ - Polsko

Čtvrtek 23. dubna měli žáci prvního stupně se svými
učitelkami opravdu pestrý. Dopoledne byli v divadle
v Šumperku na pohádce Otesánek a odpoledne jeli do
Městské knihovny v Lanškrouně, kde měly domluvenu
besedu s její ředitelkou Mgr. Lindou Matlasovou.

Jako každý rok připravila paní učitelka základů administrativy paní Jana Langrová pro žáky 8. a 9. třídy soutěž
v přesnosti psaní na mechanickém stroji. Soutěž proběhla
v úterý 5. května s těmito výsledky:
8. třída
9. třída
1. Nikola Zemanová (99,60) 1. Patrik Langr (99,76)
2. Jana Koubková (99,57)
2. Vojtěch Hejl (99,75)
3. Jiří Karn (99,46)
3. Václav Hejnák (99,64)

Tentokrát byl projekt rozdělen do dvou dnů, které naplánovala a připravila paní učitelka Jana Langerová.
Ve středu 6. května byli žáci II. stupně rozděleni do 10
skupin po 5 - 6 členech. Během 6 hodin museli vyřešit
12 úkolů z různých oblastí, které mají spojitost s polskou
historií, s polskými osobnostmi a polským místopisem.
Výstupem z této pracovní části je protokol, který každý
žák vypracoval.
Ve čtvrtek 7. května jsme vyrazili na exkurzi do polských měst Osvětim a Krakov. Vyjížděli jsme ve tři hodiny
ráno a o půl osmé jsme zastavili na parkovišti před první
zastávkou - koncentračním táborem v Osvětimi. Odtud
jsme pokračovali do Krakova. Celý den nám byl výborným a vtipným průvodcem pan farář Ireneusz Szociński,
který nás jako rodilý Polák seznámil s plno zajímavostmi.
Škoda jen, že o velmi zajímavý a poučný zájezd nebyl
ve Výprachticích velký zájem a tak s námi cestovaly děti

Mc Donald´s Cup – fotbal 28. 4.

Tradiční a každoroční turnaj v kopané měl pro nás
počáteční 1. kolo v Dolních Dobříkovicích u Králík. Proti
našemu výběru stály týmy z Králík, Jablonného nad Orlicí
a Dolní Čermné a bojovalo se o jedno postupové místo do
kola druhého.

Bohužel ani v jednom zápase se našim klukům nepodařilo zvítězit (dokonce ani dát gól) takže skončili na 4. místě.
Přesto si turnaj v krásném prostředí a skvělém počasí
(možná až na ten vítr, který byl nepříjemný) užili, získali
zkušenosti a příští rok snad budou výsledky lepší.
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z Dětského domova v Dolní Čermné a ze Základní školy
v Ústí nad Orlicí. Bezpečně tam i zpět nás odvezl autobus
pana Mačáta z Dolní Čermné.

V Březince si lze prohlédnout strážní věž SS, ze které
je výhled na celý tábor, železniční rampu, kde probíhala
první selekce a baráky pro vězně. Dochovalo se jen asi 22
dřevěných baráků, ostatní byly spáleny při opouštění tábora
jednotkou SS a zbyly po nich jen k nebi trčící komíny.
Krakow
Univerzitní město Krakov je metropolí Malopolského
vojvodství v jižním Polsku. Je městem přátelsky naklo-

Osvětim - Březinka (Auschwitz - Birkenau)
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor
Osvětim-Březinka leží v jižním Polsku, asi 60 km západně
od Krakowa. Název dostal podle přilehlého města Osvětim (německy Auschwitz) a vesnice Březinka (německy
Birkenau). Po porážce Polska v roce 1939 bylo toto město
přičleněno k třetí říši a ještě v tomtéž roce 1939 bylo na
ústředí SS ve vratislavi rozhodnuto o vybudování koncentračního tábora pro politické vězně z Polska.
Auschwitz je světovým symbolem teroru, hromadných
vražd a Holocaustu. Podle odhadu zemřelo na tomto místě 1 200 000 - 1 500 000 lidí z celé okupované Evropy.
Mezi vězni byli zejména Židé, cikáni a sovětští vojenští
zajatci. Zahynulo zde také ale mnoho Maďarů, Čechů
a Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců a Rakušanů.
Koncentrační tábor Osvětim-Auschwitz byl založen
v roce 1940 s přibývajícím počtem internovaných vězňů
byl postupně rozšířen o tábor Březinka-Birkenau v roce
1941, Monowice v roce 1942 a do roku 1944 vzniklo
dalších asi 40 menších táborů v okolí.
Část objektů byla zničena příslušníky SS na konci války, kdy se k táboru blížila Rudá armáda, část se zachovala
a část byla po válce zrekonstruována polským státem.
Do tábora vede brána s cynickým nápisem „Arbeit
machts frei“ (Práce osvobozuje), kterou vězni denně odcházeli pracovat.
Většina vězňů deportovaných do KL Auschwitz umírala v plynových komorách bezprostředně po příjezdu,
aniž byli vzati do stavu a obdrželi vězeňská čísla. Proto
je nesnadné zjistit přesný počet umučených a zavražděných. Dalším byly odebrány osobní věci, oděvy a byly jim
ostříhány vlasy. Byla jim vytetována evidenční čísla a byli
vyfotografováni. V Auschwitz byly vězněny rovněž děti,
posílané do tábora spolu s dospělými a bylo s nimi zacházeno také stejně jako s dospělými.
V kmenovém táboře většina vězňů bydlela v patrových
zděných barácích, zatímco v Březince v barácích bez základů, přímo na bahnité půdě.
V jednom z baráků zasedal stanný soud, který dojížděl
z Katovic. Během 2 hodinového zasedání bylo vyneseno
až 200 rozsudků smrti zastřelením. Odsouzení se museli
svléknout v umývárně a byli odvedeni k popravčí zdi.
Krematorium se nalézá mimo vlastní oplocené území
tábora. Před vchodem stojí šibenice, na které byl 16.
dubna 1947 popraven velitel tábora Rudolf Hoss. Největší
místností krematoria je márnice, která byla provizorně
předělána na plynovou komoru. Ve druhé části jsou dvě
ze tří pecí, ve kterých bylo denně spáleno až 350 těl. Do
každé spalovací komory byla vkládána 3 těla najednou.
Asi 3 km od kmenového tábora byl vystavěn tábor
Březinka-Birkenau. Bylo zde postaveno asi 300 baráků
a počet vězňů se pohyboval okolo 100 000. Byla zde 4
krematoria s plynovými komorami a dvě prozatímní plynové komory.

něným k umělcům s čilým kulturním životem a místními
lidmi, kteří stále dodržují staré zvyky a tradiční slavnosti.
Když k tomu připočítáte nádherné historické památky,
desítky kostelů a klášterů, muzea, galerie a divadla,
vyjde vám město s jedinečnou atmosférou a kouzlem.
O výjimečnosti svědčí i to, že bylo krakovské Staré město
společně s Wawelem a městskými čtvrtěmi Kazimierz
a Stradom zapsáno na seznam památek světového dědictví UNESCO.
Skutečným klenotem Krakova je vyvýšenina Wawel,
historické sídlo polských králů. Prohlédnout si zde můžete zámek se vzácnými muzejními sbírkami, katedrálu,
kde se konaly korunovace polských králů nebo bájemi
opředenou Dračí jeskyni.

Besídka ke Dni matek 13. 5.

Ve středu 13. května se na sále hostince U Jana konala
tradiční besídka, na které se mohou žáci naší školy „předvést“. Průvodní slovo a sled účinkujících měla letos poprvé
na starosti paní učitelka Jindrová. Celý den s jednotlivými

12

skupinami pilovala program a měla z celé akce největší
„nervy“. Moderátoři Eva Kulhánková, Sára Šedivá a Michal
Kurtách se také svého úkolu zhostili dobře, takže výsledek
byl výborný. Ale to musí posoudit hlavně diváci...

školním autem a všichni se sešli v Koburku u hasičárny.
Sice trochu pršelo, ale to nikoho neodradilo.
Hned první pohled pod stromy u silnice stačil na to, že
místo pro úklid zvolil pan učitel správně. I když shora by si
toho nikdo nevšiml, dole bylo plno harampádí. Pneumatiky, staré televize, umyvadla, dokonce plno dílů a koberečky z auta, množství plechovek, lahví, střepů, igelitů a plastů. Bylo jasné, že vyčistit všechno je nemožné. Přesto ty
největší věci se podařilo vynosit a naložit na vůz.
Odměnou pro všechny brigádníky bylo závěrečné
opékání párků u hasičárny. Mokří, špinaví a prokřehlí
si všichni mohli říci, že udělali kus prospěšné práce pro
obec, přírodu a životní prostředí ve svém okolí. Jsem rád,
že našim učitelům a žákům nejsou tyto věci lhostejné
a jsou schopni sejít se i ve svém volném čase a v nepříznivém počasí. Díky.
Zvláštní dík patří panu Katzerovi, který nám dobil autobaterii u školního auta, které „kleklo“ na louce a ani „neškytlo“ a panu starostovi za párky pro brigádníky.

Výlet 6. třídy

Jako první vyjeli na třídenní výlet šesťáci v čele se svou
třídní učitelkou Michaelou Chládkovou, kterou doprovázela paní učitelka Jindrová. Jejich cílem bylo westernové

Cyklistický kurz 2009

Cyklistický kurz organizoval pro žáky 7. a 8. třídy jeho
vedoucí Petr Grossmann. Protože se letos přihlásilo dostatek zájemců, mohli být na kurzu s panem učitelem další
dva instruktoři (střídavě Jiří Formánek, Michaela Chládková a Lucie Jindrová). Tím bylo postaráno i o „marody“,
kteří zůstávali na chatě s paní učitelkou Jindrovou (určený
zdravotník) a místo na kole měli turistické výlety.

městečko Stonetown u Kamenice, které leží v malebné
části Českomoravské vysočiny. V klidném prostředí stylového městečka byl pro děti připraven bohatý program, kde
se dozvěděly více něco o Divokém západě a mohly si vyzkoušet některé dovednosti, nezbytné pro život tehdejších
osadníků i indiánů (indiánské hry, hod tomahavkem a nožem, střelba s pistole, rýžování zlata apod.). Také večerní
opékání buřtů s indiánskou asistencí bylo určitě zajímavé.

Úklid pod silnicí za Koburkem 16. 5.

Protože ne všechen nepořádek je jen v okolí školy, přišel pan učitel Formánek s návrhem věnovat úklidu ještě
jeden den a vybral lokalitu za Koburkem směrem na Horní Heřmanice, kde sice byla v minulosti skládka, ale dnes
tam vyhazují odpad a nepotřebné věci pouze „čuňata“.
A že jich je mezi námi ještě poměrně dost ukázal plný vůz
nepořádku a odpadu, které děti se svými učiteli nasbíraly
během pouhých dvou hodin.
Pan učitel vše zorganizoval na sobotu 16. května. Sraz
byl u školy v 8 hodin ráno. Pan Bašek nám odvezl na
místo vůz, někteří „pracanti“ vyrazili na kolech, ostatní

Vyjíždělo se v pondělí ráno 18. května a přes Jablonné,
Mladkov, Petrovičky a Klášterec se šlapalo do cíle a místa
ubytování – penzionu Lesanka v Pastvinách.
Odtud se pak každodenně vyjíždělo na cyklistické vyjížďky do okolí – Pastvinská přehrada, Zemská brána, pevnost Hanička, Vamberk apod. Zpestřením byly exkurze
do nitra pastvinské hráze a vodácké hrátky na kanoích na
přehradě a večerní fotbalové zápasy s kolegy z lanškrounské základní školy (Dobrovského ulice).
Ani letošní kurz se neobešel bez úrazů, ale až na jeden,
který skončil na chirurgii v ústecké nemocnici, se naštěstí
jednalo jen o klasické „silniční lišeje“, otlačené zadnice
a únavu.
Závěrečnou páteční etapu z Pastvin, přes Letohrad do
Výprachtic absolvovali všichni a ve zdraví se vrátili domů.
Mgr. Petr Fiebiger
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Spojte čísla od 1 do 42.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka
Kdo chytá rybu?

Výprachtické noviny
Ročník: 13
Číslo: 6
Počet stran: 12
Počet výtisků: 450 ks
Vyšlo: červen 2009
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 25. června 2009.
Redakce: Věra Jandejsková, Marcela Pfitznerová, Jitka Jirásková.

14

